ATIVIDADE DE NATAL
Instruções
1. Recorte os cartões acima e coloque-os em uma
caixinha.
2. Todos os dias durante o mês de dezembro estudo leia
e comente o conteúdo de um dos cartões.
3. Complemente a atividade montando um presépio de
acordo com o tema estudado ou simplemente fazendo
uma arte. Ex: Faze anjo no dia que estudar anjo, etc.
4. Ajude as crianças tirar lições espirituais de cada tema
da história do nascimento de Jesus, isso as ajudará a
descobrirem o verdadeiro significado do Natal.

2 de dezembro
As pessoas o esperavam
Isaias 9:2

Criada por Daniela Gomide

1 de dezembro
Os profetas anunciam o
nascimento de Jesus
Isaias 7:14
“Portanto, o Senhor mesmo
vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. ”
Emanuel significa Deus conosco.O que significa
Deus estar conosco?

3 de dezembro
O anjo
Lucas 1:26

“O povo que andava em grande trevas viu grande luz; e
aos que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz.”

“No sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte
de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada
Nazaré.”

Para você é difícil esperar? Qual a diferença entre trevas
e luz?

Você ficaria emocionado ou assustado se um anjo
viesse lhe visitar?

4 de dezembro

5 de dezembro

Maria

José

Lucas 1:26-27

Lucas 1:26-27

“No sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de
Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a
uma virgem desposada com certo homem da casa de
Davi, cujo nome era José; a virgem chamava-se
Maria.”

“No sexto mês, foi o anjo
Gabriel, enviado da parte de
Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada
Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem
da casa de Davi, cujo nome era José; a virgem
chamava-se Maria.”

Quem você acha que foi Maria?
Quem você acha que foi Jose?

6 de dezembro

7 de dezembro

O anúncio

Maria diz sim

Lucas 1:28, 30, 31

Lucas 1:28

“E, entrando o anjo aonde ela
estava, disse: Alegra-te, muito
favorecida! O Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: “E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegrate, muito favorecida! O Senhor é contigo.”
Maria, não temas; porque achaste graça diante de
Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem
chamarás pelo nome de Jesus.”
Como você pode ser servo do Senhor?
O que significa “o Senhor está contigo”?

8 de dezembro

9 de dezembro

Isabel

Abençoada

Lucas 1:41, 45

Lucas 1:46-48

“Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe
estremeceu no ventre; então, Isabel ficou possuída do
Espírito Santo. Bem-aventurada a que creu, porque
serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da
parte do Senhor.”

“Então, disse Maria: A minha alma engrandece ao
Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu
Salvador, porque contemplou na humildade da sua
serva. Pois, desde agora, todas as gerações me
considerarão bem-aventurada.”

O Senhor cumpre as Suas promessas?

Como Maria foi abençoada? Como você está sendo
abençoado.

10 de dezembro

11 de dezembro

O censo romano

A caminho de Belém

Lucas 2:1

Lucas 2:4-5

“Naqueles dias, foi publicado um decreto de César
Augusto, convocando toda a população do império para
recensear-se.”

“José também subiu da Galiléia, da cidade de
Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada
Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim
de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava
grávida.”

Que é um censo?
José e Maria tiveram que percorrer um longo
caminho. Eles reclamaram?

12 de dezembro

13 de dezembro

O guia

A hospedaria

Mateus 2:6

Lucas 2:7

“E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a
menor entre as principais de Judá; porque de ti sairá o
Guia que há de apascentar a meu povo, Israel.”

Quem será o seu guia e pastor?

“E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o
e o deitou numa manjedoura, porque não havia
lugar para eles na hospedaria.”

Existe lugar para Jesus em seu coração? Quem foi
este bebê?

14 de dezembro

15 de dezembro

Os pastores

Anunciando aos pastores

Lucas 2:8

Lucas 2:9-11

“Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos
campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias
da noite.”

O que os pastores estavam fazendo?

“E um anjo do Senhor desceu
aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao
redor deles; e ficaram tomados de grande temor. O
anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos
trago boa-nova de grande alegria, que o será para
todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de
Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”

Por que os pastores se assustaram?

16 de dezembro

17 de dezembro

A manjedoura

Paz

Lucas 2:12

Lucas 2: 13-14

“E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança
envolta em faixas e deitada em manjedoura.”
Você acha que os pastores ficaram confusos que o seu
Salvador era um bebê e que estava deitado em uma
mangedoura?

“E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão
da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra
entre os homens, a quem ele quer bem.”
Como Jesus trouxe paz ao mundo?

18 de dezembro

19 de dezembro

Os pastores partiram

Os magos do oriente

Lucas 2:15

Mateus 2:1-2

“E, ausentando-se deles os
anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros:
Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o
Senhor nos deu a conhecer.”

“Tendo Jesus nascido em
Belém da Judéia, em dias do
rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a
Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recémnascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela
no Oriente e viemos para adorá-lo.”

Os pastores esperaram para obedecer?
Quem foram os magos?

20 de dezembro

21 de dezembro

Os sábios Judeus

Os magos do oriente
partiram

Mateus 2:3-5

Mateus 2:8-9
“Tendo ouvido isso, alarmou-se
o rei Herodes, e, com ele, toda a
“E, enviando-os a Belém,
Jerusalém; então, convocando todos os principais
disse-lhes:Ide informar-vos cuidadosamente a
sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o respeito do menino; e, quando o tiverdes encontrado,
Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia,
avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de
responderam eles, porque assim está escrito por
ouvirem o rei, partiram; e eis que a estrela que viram
intermédio do profeta.”
no Oriente os precedia, até que, chegando, parou
sobre onde estava o menino.”
Porque o rei estava perturbado?

O Rei estava sendo verdadeiro? Você sempre fala a
verdade?

22 de dezembro

23 de dezembro

A estrela

Os presentes

Mateus 2:9-10

Mateus 2:11

“Depois de ouvirem o rei,
partiram; e eis que a estrela que
“Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua
viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou
mãe. Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus
sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela,
tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso
alegraram-se com grande e intenso júbilo.”
e mirra.”
Por que os sábios estavam alegres? O que deixa você
feliz?

Que tipos de presentes você pode dar para Jesus?
Como você pode adorá-lo?

24 de dezembro
Tesouro
Lucas 2:16
“Foram apressadamente e acharam Maria e José e a
criança deitada na manjedoura.”
Qual é o seu tesouro? Como você pode falar de Jesus
para outras pessoas?

25 de dezembro
O nome
Lucas 2:21
“Completados oito dias para
ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de
JESUS, como lhe chamara o anjo, antes de ser
concebido.”
Quem é Jesus? Porque nós o celebramos?

